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Teemahaastattelurunko: Kestääkö verkko 
 

Taustatiedot perheestä: 

 Vastaamassa 

 Äiti____________, ikä___________ 

 Isä____________, ikä___________ 

Muu, kuka______, ikä___________ 

Ammatti________________________________________________________________________________ 

Siviilisääty_______________________________________________________________________________ 

Montako lasta perheessä on?__________ Minkä ikäisiä he ovat?__________ 

Monesko lapsi, perheeseen syntyneiden lasten järjestyksessä, on erityistä tukea tarvitseva lapsi 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Ketkä asuvat samassa 
osoitteessa?_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Taustatiedot lapsesta: tyttö ___________ poika ___________ 

1.  Miten ja milloin saitte tietää lapsenne sairaudesta/vammasta? 

2. Miten lapsenne hoito ja asuminen on järjestynyt eri ikävaiheissa (vauva-, leikki-, koulu-, nuoruus- ja 
aikuisiässä) Onko lapsen vamma tai sairaus vaikuttanut perheen kotitöiden määrään, miten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Verkoston rakentuminen 

Terveydenhuollon tuki: 

3. Minkälaista tukea saitte tiedon saatuanne? Keneltä? 

4. Minkälaisen tuen piiriin teitä on ohjattu, miten se on tukenut vanhemmuuttanne?                          

 

 



Sosiaalihuollon tuki: 

5. Miten esimerkiksi päivähoito on tukenut lastanne ja perhettänne kasvu eri vaiheissa, vai onko 
mitenkään? 

6. Oletteko tunteneet eristäytymisen kokemuksia, jotka mielestänne johtuvat lapsenne sairaudesta tai 
vammasta? Minkälaisia kokemuksia, voitko kertoa niistä? Oletteko löytäneet ystäviä sairauden tai vamman 
ansiosta? Osaatko kertoa jonkin esimerkin? 

7. Oletteko mielestänne saaneet tukea ja apua silloin kun olette sitä kaivanneet, esimerkiksi palautumiseen 
tai päätösten tekemiseen? 

Opetus ja sivistyspalvelut: 

8. Miten koulu on tukenut lapsenne oppimista ja kehitystä. Onko ollut joitakin erityisjärjestelyjä 
koulunkäynnin suhteen?  

Kolmannen sektorin tarjoama tuki: 

9. Oletteko saaneet tukea kolmannen sektorin toimijoilta (yhdistykset, seurat, järjestöt)? Jos olette, niin 
minkälaista se on ollut? 

10. Oletteko itse hakeneet aktiivisesti tukea perheeltä, sukulaisilta, ystäviltä, muualta, keneltä ja mistä? 

 

Vertaistuki: 

11. Oletteko saaneet tai tarjonneet itse vertaistukea sairaan/vammaisen lapsen perheeltä/perheelle? 
Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä? 

12. Onko saamanne tuki vaikuttanut parisuhteeseenne? Miten? (Vahvistaen/ rasittaen sitä?)  

13. Uskotteko lapsenne sairaudella/vammalla olleen vaikutusta parisuhteeseenne? Miten? Vahvistaen vai 
rasittaen sitä? 

 

Menneisyys-tulevaisuus: 

14. Mitkä tahot ovat eniten tukeneet vanhemmuuttanne? Mihin tukeen olette olleet tyytyväisiä ja mihin 
pettyneitä? (Terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut, päivähoito, seurakunta, koulu, muu, mikä?) 

15. Kuka/ketkä ovat teidän mielestänne olleet lapsenne suurimmat tukijat, teidän lisäksi hänen kasvunsa 
aikana? 

16. Minkälaisia toiveita tai tavoitteita teillä on tuen suhteen tulevaisuudessa (lyhyellä ja pitkällä aikavälillä)? 

17. Mitä muuta haluatte kertoa kokemuksistanne sairaan/vammaisen lapsen vanhempana? 

 


